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Hány
Füred
van?

TARTALOM
Nyolcvanéves
a Kékszalag

A Hungaria Yacht Club
szervezésében 1934.
július 27-én megrendezett
elsõ balatoni Kékszalag
vitorlásversenyt szûk
húszórás vitorlázás után
dr. Ugron Gábor a Rabon-
bán nevû 30-as cirkáló
vitorlásával nyerte meg.

3. oldal

Miss Balaton

Idén nyáron Füreden
választják meg a Miss
Balaton 2014 szépségver-
seny gyõztesét. A lányok
a városban készülnek
majd a döntõre.

5. oldal

Fájdalom
és felelõsség
A holokausztra nincs
magyarázat, nincs
racionális válasz. Ami
történt, feldolgozhatatlan.

7. oldal

Harmadszor
bajnokok
Zsinórban harmadszor
szerzett aranyérmet
a balatonfüredi junior
kézilabdacsapat.

11. oldal

Nemrégiben egy soka-
dik televíziós forgatócso-
porttal jártam Balatonfü-
redet, egészen pontosan
lent, a savanyúvíznél for-
gattak. Õket is csak egy
dolog érdekelte: a reform-
kori Füred. Csak arról vol-
tak ismereteik, még ha egy
kicsit felszínesek is.

Igyekeztem válaszolni a
kérdéseikre, de próbáltam
hangsúlyozni: nem csak a
reformkori Füred van!
Egyszerûen képtelenek ki-
bújni ebbõl a lassan köz-
hellyé kopott városkép-
bõl. Mintha nem lett volna
elõtte semmi és utána sem,
s persze csak ez az egy, a
telepi Füred létezne.

Nincs nekem bajom a
reformkorral, de azért Fü-
red ennél sokkal több!
Csak valamiért nem akar-
ják megérteni, elfogadni
vagy megtanulni, hogy a
nagy fejlõdés Füreden lent
a 19. század végén kezdõ-
dött, s nem a reformkorban,
és hogy jó száz évvel ezelõtt
jutott a tetõpontjára. Hogy
fent a faluból pedig a 20.
század elsõ évtizedeiben lett
város, még ha jogilag nem
is, de mûködésében és in-
tézményeiben mindenkép-
pen. Valamint a mai vízparti
városrész csak egyik látvá-
nyossága a városnak, hogy
a felsõ rész fejlõdése s an-
nak következtében megjele-
nése is példaértékû.

Olyan ez, mint a hajda-
ni (vagy talán mai?) turis-
ták képe Magyarország-
ról: puszta, csikós, fokos. 
Tudom, hogy a turistát a sé-
tány, a hajózás és a bor ér-
dekli. Nagyon helyes. De il-
lene tudnia arról, hogy él,
dolgozik egy másik város,
ahol a fürediek élnek. És itt
fent is vannak jó éttermek,
cukrászdák, pincék, van
nagy piac, van kerékpárút,
jó utak, modern közvilágí-
tás, szép parkok, jó isko-
lák, hasznos intézmények.

Én nem mondom, hogy
ezeket látnia kell az idegen-
nek, de illene tudni róluk.
Hogy aki vendégeket ka-
lauzol, meséljen arról is,
hogy reformkor csak egy
fejezete a város történeté-
nek, tán még nem is a leg-
jelentõsebb idõszaka.  Hogy
a turista legalább egyszer
kérdezné meg: és a mai Fü-
red milyen?

Praznovszky Mihály

(Folytatás az 5. oldalon.)

Eleven, elementáris és
színes alkotások. Izzó,
lüktetõ festmények,
hangok és színek viszonya,
Michelangelo inspirálta
ragyogás. A Kossuth- és
Munkácsy-díjas festõ-
mûvész, Keserü Ilona
alkotásaiból nyílik
kiállítás a Vaszary
Villában. 

Alighanem Keserü Ilona volt
az elsõ magyar posztmodern, aki
a hatvanas években, a gúzsba kö-
tött hazai képzõmûvészettel da-
colva újszerû, hiteles és egyéni
alkotásaival egyszerre volt moder-
nista és aktuális.

Füredi kiállításán a líra, a gyász
és a megnyugvás különös elegyét

Modern, veretes festészet
Keserü Ilona életmû-kiállítása a Vaszary Villában

szürkék helyén. Michelangelo
újonnan feltárt elementáris szín-
együttállásai szinte mámorossá
tettek. Hosszú kutatómunka kel-
lett hozzá, hogy kiderüljön: a
cangiante színrendszert alkal-
mazta a kápolna mennyezetén,
ebbõl konkrét recepteket, festé-
szeti megoldásokat tartalmazó ké-
zikönyvet is írt, amely a saját ko-
rában kéziratos másolatokban ter-
jedt – nyilatkozta Keserü Ilona.

A balatonudvari sírkövek
motívuma rendszeresen vissza-
tér Keserü Ilona (fent) mûvein

Korszerûsítik
a közvilágítást

megjelenítõ balatonudvari sírkõ-
sorozata, valamint az érzéki
anyagszerûséget árasztó nyers-

vászon dombormûvek mellett Mi-
chelangelo rendhagyó színhasz-
nálatára, a 14. századi itáliai fes-

tészetben használt cangiante tech-
nikára reflektáló alkotásai láthatók.

– Meghatározó élményt adtak
a Sixtus-kápolna falfestményei,
amelyek évekig tartó tisztításuk
után ragyogó színû új képekként
jelentek meg a régóta ismert és cso-
dált sötét bõrszínek, gomolygó

Tovább építjük Jókai
kultuszát. Az író szelle-
miségéhez hûen azért
tevékenykedünk, hogy
Balatonfüreden otthon
érezhesse magát minden-
ki, meghitten és oldottan
– mondta a hagyományos
ünnepségen dr. Bóka István
polgármester.

– Öt éve írtunk alá kulturális
megállapodást Debrecen városá-
val, az volt a szándék, hogy ke-
ressük a kapcsolatot a hozzánk
hasonlóan gondolkodókkal. Ez
idõközben sikertörténet lett.
Most a nagy múltú, patinás, a
kultúra iránt elkötelezett Gyulá-
val kötünk együttmûködési szer-
zõdést – mondta dr. Bóka István
a Jókai Emlékház udvarában ren-
dezett hagyományos ünnepségen,
aki hangsúlyozta: Jókai szellemi-
sége nemcsak Füred, hanem az
egész ország közös öröksége.

– Füred nem csupán egy szí-
nes képeslap, hanem egy kultúr-
táj. Nem állt meg a strandok ho-
mokjánál, hanem évrõl évre újabb
horizontokat nyit, újabb kulturá-
lis kínálatot ad. A város megõriz-
te, ugyanakkor tovább is gondolta

Jókai-napok Füreden

értékeit, mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint a két évtizedes ha-
gyománnyal rendelkezõ Jókai-
napok – mondta megnyitóbeszé-
dében Halász János, az EMMI
kultúráért felelõs államtitkára, a
rendezvény fõvédnöke, aki ki-
emelte: Debrecen után újabb
példaértékû együttmûködést kö-
tött a város, ezúttal a Dél-Alföld
legszebb településével, Gyulá-
val. – A három városban az a kö-
zös, hogy mindenütt látszik a cse-
lekvõ polgári akarat és az identi-
tás megélésének öröme – tette
hozzá.

A 23. alkalommal megrende-
zett ünnepségen dr. Görgényi
Ernõ, a díszvendég Gyula polgár-
mestere úgy fogalmazott: Jókait
egy drámai esemény köti Gyulá-
hoz, 1849. augusztus 13-án, a vi-
lágosi fegyverletétel éjszakáján az
Erkel család háza adott menedé-
ket neki és feleségének, amit Egy
napom Gyulán címû írásában fel
is jegyzett. Az író 1893 óta dísz-
polgára Gyulának.

Görgényi Ernõ elmondta: Fü-
red a kedvenc balatoni városa,
többször járt már itt családjával.

(Folytatás az 5. oldalon.)

A hagyományoknak megfelelõen megkoszorúzták az író szobrát

Európai uniós pályázati
támogatással modernizál-
ják a város közvilágítási
hálózatát. Energiatakaré-
kos, alacsony üzemeltetési
költségû, környezetkímé-
lõ rendszer váltja fel az
elavult hálózatot.

Az Európai Unió támogatásá-
val, a Kohéziós Alap társfinanszí-
rozásával valósul meg a város köz-
világításának felújítása, amire 85

százalékos támogatással 247,1
millió forintot nyert pályázaton
a város.

Balatonfüred közvilágításának
üzemeltetése évrõl évre egyre na-
gyobb terhet jelentett, ráadásul a
hálózat egy része mûszakilag
teljesen elavult, ezért az önkor-
mányzat korszerûsítési, illetve
energiahatékonysági tervet készít-
tetett a közvilágítási rendszer fej-
lesztésére.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Kevesebb az álláskeresõ,
mint egy évvel ezelõtt, de
azt a munkaügyi központ-
nál is elismerik, hogy ez
fõleg a téli közfoglalkoz-
tatásnak köszönhetõ.

 A hagyományos füredi állás-
börzén valódi, igaz, zömében sze-
zonális munkahelyeket kínáltak
az érdeklõdõknek. Balatonfüreden
jelenleg 9 százalékos a munkanél-
küliségi ráta, ez magasabb, mint
a megyei átlag, de alacsonyabb a
tavalyi adatnál.

Hári Lenke alpolgármester az
állásbörze megnyitóján elmond-
ta, sajnos egyre többen vállalnak

Kevesebb az álláskeresõ
munkát külföldön, sokan csalá-
dostól távoznak, az elvándorlás
így valódi veszély. A város igyek-
szik olyan beruházásokat megva-
lósítani, melyek munkahelyeket
teremtenek, de ehhez a helyi vál-
lalkozók segítségére is szükség
van – tette hozzá. Sokan már a
nyári szezonra sem térnek vissza,
de hogy õk pontosan hányan van-
nak, arra vonatkozóan nem kap-
tunk adatot. Az álláskeresõk
egyébként 24 munkáltató 118
munkahelye közül választhattak
a balatonfüredi börzén.

Bár Veszprém megyében az
elmúlt évi 48 százalékról 55 szá-
zalékra emelkedett a foglalkozta-

tottak száma, még mindig nagyon
sokan keresik a megfelelõ munka-
helyet.

A megyében 6300-an dolgoz-
nak a téli közfoglalkoztatásban,
Balatonfüreden háromszázan ju-
tottak így munkához. A hagyomá-
nyos börzén – amelyet a Veszp-
rém Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja és a Bala-
tonfüredi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége az Eu-
rópai Unió támogatásával rende-
zett – zömében a vendéglátás, az
idegenforgalom és kereskedelem
területére kerestek dolgozókat, de
a TLC Kft. éves állást is kínált.

Bán László

Április közepén hivatalo-
san is átadták a TLC Kft.
új, acélszerkezeteket
gyártó üzemcsarnokát.

A volt hajógyár területén mû-
ködõ cég – amely jelenleg is Bala-
tonfüred legnagyobb munkaadója
– ezzel a beruházással ötven új
munkahelyet teremtett a város-
ban. Az új üzemcsarnok kialakí-
tásának összköltsége mintegy 1,1
milliárd forint, amelyhez az Új
Széchenyi-terv révén 301 millió
forintos támogatást nyert el.

Az új üzemcsarnokkal még
erõsebb lábakon áll a német
Sennebogen csoporthoz tartozó
cég. „Az új beruházásunk is a fej-
lõdést szolgálja, biztosíték arra,
hogy a jövõben is jól teljesítõ, biz-
tos munkát és megélhetést adó cég
legyünk” – mondta a cég ügyve-
zetõ igazgatója, Michael Seiferling.

Erich Sennebogen német vállal-
kozó 1993-ban alapította meg a
Termelés-Logistic Centrum Kft.-t,
amely 1996-ban átvette a füredi
hajógyárat. Célja egy kiváló mi-
nõségû, hegesztett acélszerkezeti
elemeket gyártó és szerelõ gyár
létrehozása volt. A 12 hektáros te-
rülettel rendelkezõ, dinamikusan
fejlõdõ cég mára az Európában és
a tengerentúlon is jelentõs piaccal
bíró Sennebogen cég egyik legje-
lentõsebb beszállítója, és mintegy
háromszáz munkahelyével a vá-
ros legnagyobb foglalkoztatója.

BFN

Átadták a TLC
üzemcsarnokát

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal
Járási Földhivatala a továbbiakban a kormányablakkal egy ügyféltér-
ben tart ügyfélfogadást (Balatonfüred, Felsõ köz 2.). A kormányablak
hétköznapokon 8-tól 20 óráig tart nyitva.

A korábbi nyitva tartáshoz képest lényegesen bõvül az ügyfélfoga-
dási idõ a földhivatalban, az alábbiak szerint:

A földhivatal ügyfélfogadási idején túl a kormányablakban hét-
köznapokon 20 óráig lehetõség nyílik hiteles tulajdoni lap és térkép-
másolat kérelmezésére. A járási földhivatal postacíme és a telefonos
elérhetõsége nem változik: 8230 Balatonfüred, Felsõ köz 2., telefon:
87/581-190.

Dr. Bacsák-Kovács Éva
hivatalvezetõ

Veszprém  Megyei Kormányhivatal
Balatonfüredi Járási Hivatal

Már nem kell a postára menni illetékbélyegért
A Veszprém Megyei Kormányhivatal tájékoztatja Tisztelt Ügy-
feleit, hogy az egyes államigazgatási eljárásokban (pl. fellebbe-
zés, egyes szabálysértési, építési és építésfelügyeleti eljárások-
ban) keletkezõ fizetési kötelezettségek teljesítésére szolgáló il-
letékbélyeg a Magyar Posta Zrt. fiókjain kívül a megye mind a
tíz járási hivatalában is megvásárolható.

Ügyfélfogadási idõ
a kormányablakban

Öt éve van a bölcsõdéknek
napja Magyarországon.
Most elõször munkaszüne-
ti napon ünnepelhettek
együtt a füredi bölcsõde
munkatársai, akiknek dr.
Bóka István polgármester
is megköszönte az elmúlt
évi fáradozást, azt, amit az
odajáró 56  kisgyermekért
nap mint nap tesznek.

Kovács Judit bölcsõdevezetõ
köszöntõjében kiemelte, hogy 162
éves már a magyar bölcsõdehá-

A balatonfüredi rendõrkapi-
tányság statisztikái szerint sokan
szegik meg a KRESZ egyik leg-
fontosabb elõírását, nevezetesen,
hogy egyirányú utcában tilos for-
galommal szemben kerékpározni.

Ilyen tipikus helyszínek Bala-
tonfüreden például a Balassi Bá-
lint, a Pálóczi Horváth Ádám és
az Iskola utca is.

A balesetveszélyes helyzet
könnyen kialakulhat, ha szembõl,
nagy sebességgel váratlanul gép-
kocsi bukkan fel.

Fábián Mónika rendõrségi fõ-
elõadó elmondta, csak akkor lehet
forgalommal szemben behajtani

Idén is meghirdette az önkor-
mányzat a Virágos Balatonfüre-
dért versenyt. A megmérettetésre
a füredi lakosok és intézmények
nevezhettek be.

Lezárult a Virágos Balatonfü-
redért versenyre történõ jelentke-
zés. A támogatott virágvásárlási
lehetõséggel (3 ezer Ft/fõ) a részt-
vevõk május 11-ig a Sylvestris
Kertcentrumban (71-es út mel-
lett),  illetve a Balaskó kertészet-
ben (Arácsi u. 110/D)  élhetnek.

A virágvásárlási támogatást
igénybe vevõknek vásárláskor
személyi igazolvánnyal és lakcím-
kártyával igazolniuk kell, hogy
balatonfüredi állandó lakosok. A
kertészetek a virágvásárlást ta-
nácsadással segítik.

A bölcsõdék napján
lózat, aminek a társadalmi környe-
zete az utóbbi idõben óriásit vál-
tozott.

Ezt erõsítette meg dr. Komlósi
Ákos nevelés-lélektani szakértõ,
fõiskolai docens  is, aki szerint a
kisgyermekes családok támogatá-
sának az egyik legjobb formája a
bölcsõde.

Ott sokszor több figyelmet,
szakértõ figyelmet kapnak a kis-
gyermekek, mint a családokban,
ahol a televízió elé ültetik már a
három év alatti gyermekeket is, és
ahol az édesanyák már sem alta-

tókat, sem meséket nem ismer-
nek. Persze a társadalmi változá-
sokat nehéz befolyásolni, ma,
amikor szétestek a nagy családok,
nem él már több generáció együtt,
és szükség van a nõk fizetésére is,
a bölcsõde sokat tud tenni ennek
a legérzékenyebb korosztálynak
a neveléséért.

A balatonfüredi bölcsõdébe a
jövõ évre harminc gyermeket tud-
nak felvenni, a túljelentkezés mi-
att idén két beíratási napot is tar-
tottak.

CsK

Sok a szabálytalan kerékpáros
kerékpárral egyirányú utcákba, ha
erre vonatkozó kiegészítõ tábla ezt
engedi. A szabálytalankodókkal
szemben minden esetben rendõr-
ségi intézkedés történik, ez köz-
igazgatási bírságolás alá tarto-
zik, ami azt jelenti, hogy a rendõr
figyelmeztetést nem alkalmaz-
hat, hanem köztelezõen fix bírsá-
got szab ki a helyszínen – tette
hozzá.

A város területén fokozott el-
lenõrzésre számíthatnak a bicikli-
sek, akiket ilyen szabálytalanko-
dás esetén 30 ezer forintra bün-
tetnek.

Bán László

Túlsúlyban a nyári munkahelyek a balatonfüredi börzén

Széles körû társadalmi
összefogás segítségével,
hosszú gyûjtés után végre
megvásárolhatták a füredi
mentõk a Lucas2 nevû
újraélesztõ készüléket.

 A csaknem fél éve tartó gyûj-
tést egy jótékonysági esttel zár-
ták. Aki megvásárolta a belépõt,
az 1000 forinttal támogatta a ké-
szülék beszerzését, valamint sze-
rencsés esetben egy értékes mû-
vészeti alkotással térhetett haza.
A mentõállomás vezetõje a Füred
Tv stábjának is köszönetet mon-
dott, hiszen a csatorna a gyûjtés
népszerûsítésében fontos szere-
pet játszott.

Nagyon örülök neki, hogy si-
került megmozdítani a környék la-
kosságát, hogy ennyire átérezték
ennek a készüléknek a fontossá-
gát, hogy az egészségért áldozni
kell. Sokan és sokat áldoztak erre
a célra, köszönetet mondok az
önkormányzatoknak, vállalatok-
nak, magánszemélyeknek és poli-
tikusoknak – mondta Karáth Já-
nos, a füredi mentõállomás veze-
tõje.

Az új eszközzel jelentõsen ja-
vult a sürgõsségi betegellátás szín-
vonala, a betegek nagyobb eséllyel
jutnak be – még élve – az ellátást
biztosító kórházba.

Bán László

Megvan
az újraélesztõ
készülék

Virágos Balatonfüredért
A Virágos Balatonfüredért

mozgalom célja változatlan: Fü-
red egyre ápoltabb és vonzóbb
legyen. A versenybe benevezettek
közül a legszebb kertet Az év kert-
je díjjal jutalmazzák, valamint a
bírálóbizottság kategóriánként to-
vábbi díjakat oszt ki. Az értékelés
legfõbb szempontja, hogy a bene-
vezett ingatlan milyen mértékben
járul hozzá a városkép szépítésé-
hez. Idén is az egyik kiemelt szem-
pont az ingatlan elõtti közterület
tisztasága és ápoltsága lesz.

A bírálatokat július 15-ig vég-
zik el, majd a kiválasztott leg-
szebb kerteket – az érintettek ér-
tesítésével egyidejûleg –  augusz-
tus 20-ig értékelik.

MT

Korszerûsítik a közvilágítást

A beruházás révén a település
közvilágításának közel kétharma-
dát lecserélik, 1325 darab új, mo-
dern, energiatakarékos lámpates-
tet helyeznek ki az utakra, illetve
parkokba. A LED fényforrással
üzemelõ lámpák energiafogyasz-
tása jóval kedvezõbb a fénycsö-
ves lámpákénál, a korszerûsítés-
nek köszönhetõen közel felére
csökken majd Füred energiafo-
gyasztása. Ez jelentõs tétel, éves
szinten mintegy 16 millió forint
megtakarítást jelent a város szá-
mára.

(Folytatás az 1. oldalról.) A hálózat fejlesztése nemcsak
az energiafogyasztás és az ezzel
összefüggõ üvegházhatású gázok
kibocsátásának mértékét csökken-
ti, de a rendszer üzemeltetése is
kedvezõbb lesz, mivel a LED-es
lámpák élettartama jóval hosszabb
és mûködésük is megbízhatóbb.

A közvilágítási hálózatot a te-
lepülésrészekhez, illetve az elté-
rõ forgalmat lebonyolító utakhoz
alkalmazkodva különbözõ telje-
sítményû, ám minden esetben
modern és energiatakarékos lám-
patestekre cserélik le. A korsze-
rûsítés egy ütemben valósul meg,

májusra befejezõdik a teljes beru-
házás.

Az elöregedett, részben nagy-
nyomású nátriumlámpás, részben
kompakt fénycsöves hálózat ma
már elavultnak számít, sõt a kül-
területi részeken még higanylám-
pás fényforrások is üzemelnek,
ideje volt tehát a rendszer fejlesz-
tésének. A város kiemelt Balaton-
parti részét nem érinti a beruhá-
zás, hiszen ott néhány éve a tele-
pülésfejlesztés részeként igényes
kivitelû, halogén lámpatesteket
helyeztek el.

Martinovics Tibor
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Elkészült az óvárost a
Balaton-parttal összekötõ,
220 millió forintból épített
új kerékpárút. A városköz-
pontból induló 2,5 kilomé-
teres út a parton csatla-
kozik a balatoni bringa-
körúthoz. A beruházás
részeként rendezték a
Kéki-patak környékét is.
 
A Piros templom melletti

Völgy utcából induló új, 2,5 kilo-
méteres kerékpárút a Kéki-patak
mentén keresztezi a Noszlopy,
illetve a Köztársaság utcát, majd
a Fürdõ utcában és a Horváth
Mihály utcában folytatódik, ez-

Elkészült az új kerékpárút

után éri el a Balaton-partot, ott
csatlakozik a balatoni bringakör-
úthoz, azzal párhuzamosan ha-
ladva.

– Örömteli, hogy ezzel az út-
tal sikerült összekötni a felsõ vá-
rosrészt a bringakörúttal. Egy
hosszadalmas és bonyolult beru-
házáson vagyunk túl, a hosszú
nyomvonal miatt nem volt egy-
szerû a kerékpárút kivitelezése.
A helyi lakosok gyorsan birtok-
ba is vették az utat, már látszik,
hogy a kerékpározás mellett egy-
fajta sétányként is szolgál majd
– mondta  dr. Bóka István a ke-
rékpárút avatásán. A polgármes-
ter hangsúlyozta: a kormány már

döntött arról, hogy az elkövetke-
zõ hat évben több milliárdból fel-
újítják, illetve újabb szakaszokkal
bõvítik a balatoni bringakörutat.
Nem mindegy, hogy a Budapes-
tet a Balatonnal összekötõ sza-
kaszt hol alakítják ki, reményeink
szerint az északi parti települé-
sek jól lobbiznak majd ezért – tet-
te hozzá.

– Ez egy fontos beruházás a
városban, hiszen a kerékpárutat
az itt élõk és az idelátogató turis-
ták egyaránt használják majd. A
kormány támogat minden, az
egészséges életmódhoz hozzájá-
ruló fejlesztést, a kerékpárutak
bõvítését külön fontosnak tartja

– fogalmazott Kontrát Károly ál-
lamtitkár az avatóünnepségen,
aki az érdeklõdõkkel együtt bicik-
lire is szállt és ment egy kört az új
úton.

A beruházás 221 millió forint-
ba került, amelyhez 85 száza-
lékos támogatást – 172 millió fo-
rintot –  nyert el a város az Euró-
pai Uniótól.  Az önkormányzat a
húszmillió forint önrész mellett
további közel 26 millió forinttal
járult hozzá a fejlesztéshez. A ke-
rékpárút kialakításával párhuza-
mosan a Kéki-patak környékét is
rehabilitálták, új növényzetet te-
lepítettek.

MT

A felsõ városrészt a parttal köti össze az új kerékpárút. A Kéki-patak medrét is rendbe tették, új növényeket is telepítettek

Bodorka lesz a neve a sétányon
épülõ ökológiai központnak.

Az önkormányzat még az év
elején ötletpályázatot írt ki a
Tagore sétányon épülõ látogató-
központ elnevezésére. A beérke-
zõ javaslatok közül végül egy bi-
zottság választotta ki a Bodorka
nevet.

Versenyben volt még a
PelsoLand, Balaton ökotár, Hul-
lámzoo, Pelsoticum, Balatonári-

Tizennégyezer literes akvárium is lesz a látogatóközpontban

um, Balatonfüredi Ökológiai Köz-
pont (BÖK).

A bodorka, avagy búzaszemû
keszeg (Rutilus rutilus) a magyar-
országi vizek egyik legelterjed-
tebb, kistermetû halfaja. Népnyel-
vi nevét a szeme körüli pirosas,
búzamag színû gyûrûrõl kapta.

A Balaton élõvilágát bemutató
ökoturisztikai látogatóközpontot
várhatóan június közepén adják át.

balatonfured.hu

Bodorka

Újra megrendezik a
borvidék nedûinek
hagyományos versenyét.
Hogy ki lesz az év
bortermelõje, május 15-
én és 16-án dõl el az
Annabellában megren-
dezendõ borversenyen.

 
A városi borversenyre

minden olyan borász vagy
gazdasági társaság nevez-
hetett, aki a Balatonfüred–
csopaki borvidéken termelt
saját vagy vásárolt szõlõ-
bõl készült borral rendel-
kezik.

A hagyományoknak
megfelelõen külön meg kell
jelölni azokat a borokat,
amelyeket a termelõjük a
borheteken is kíván árusí-
tani majd. A borokat felkért
szakértõkbõl álló bizottsá-
gok bírálják el, dr. Kállay
Miklós, a Corvinus Egye-
tem professzorának irányí-
tásával.

A borversenyre beneve-
zett borok termelõi közül
választják ki Az Év Borter-
melõje cím kitüntetettjét, a
bizottság által javasolt
aranyérmes olaszrizlingek
közül pedig a város képvi-
selõ-testülete választja ki a
Balatonfüred város borát.
Az ünnepélyes eredmény-
hirdetés és a díjak átadása
május 18-án (vasárnap) 17
órakor lesz az Annabella
Szálloda éttermében.

MT

Városi
verseny
boroknak

Dr. Ugron Gábor a gyõztesnek
járó serleggel (fent).

A Kékszalag-gyõztes Rabonbán
Füred elõtt (jobbra).

(A fotó Róth Andrásné
tulajdona)

Nyolcvanéves a balatoni Kékszalag
Emléktáblát avatnak dr. Ugron Gábor, az elsõ gyõztes tiszteletére a rózsakertben

Az idei vitorlabontó
ünnepség és évadnyitó
vitorlásverseny kere-
tében május 17-én 10
órakor a rózsaligetben
emléktáblát avatnak
dr. Ugron Gábornak, aki
nyolcvan éve megnyerte
az elsõ Kékszalag vitorlás-
versenyt.

A Hungaria Yacht Club szer-
vezésében 1934. július 27-én meg-
rendezett, Füredrõl reggel fél öt-
kor induló elsõ balatoni Kéksza-
lag vitorlásversenyt szûk húsz-
órás vitorlázás után dr. Ugron
Gábor a Rabonbán nevû 30-as

cirkáló vitorlásával nyerte meg. A
verseny útvonala akkor Balaton-
füred–Alsóörs–Keszthely–Ti-
hany volt.

Az abránfalvi székely, jogi
doktor politikus több más tiszt-
sége mellett volt belügyminiszter,
tizenegy évig a Magyar Vitorlás
Yacht Szövetség elnöke, a Királyi
Magyar Yacht Club (a mai BYC)
vice-commodore-ja (alelnöke), a
Balatoni Hajózási Részvénytár-
saság elnökeként újraindítója a
II. világháború utáni balatoni ha-
józásnak.

Tevékenysége nagy hatással
volt a füredi hajóépítés fejlõdésé-
re, mivel nemcsak magának –

1928-ban a Lívia 22-es verseny-
jollét,1933-ban a Rabonbán, majd
1938-ban a Rabonbán II. 30-as
cirkálót – építtetett vitorlásokat,
hanem a hazai és európai verse-
nyek szervezésével növekvõ meg-
rendelésekre ösztönözte a tehetõ-
sebb honfitársait is.

A balatonfüredieknek még ezen
kívül azért is fontos ez a megem-
lékezés, mivel a Kékszalag-gyõ-
zelmen kívül elõtte és utána még
évekig egy balatonfüredi, neveze-
tesen néhai Kenyeres Lajos ha-
jóskapitány volt a segítõje, így ré-
szese dr. Ugron Gábor vitorlázó-
sikereinek.

Szelle Zoltán
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A tárlat festményeken, papír-
munkákon, objekteken és fotó-
kon, mintegy ötven alkotáson ke-
resztül, kisebb egységekre bont-
va mutatja be az alkotó festésze-
ti tematikáit, a 60-as évek szabad
gesztusokra alapozott, dinamikus
festményeitõl a sírköveken át egé-
szen a lenvászon domborításokig,
amelyeket Keserü Ilona legegye-
dibb és legeredetibb mûvészi meg-
oldásai között tartanak számon.

– A hullámmotívum és a szín-
kutatás a kiállítás két kiemelt té-
mája, amelyek nagy hangsúlyok-
kal jelentkeznek Keserü munkás-
ságában. A kiállított mûvek jól
mutatják, hogy a visszatérõ for-
mák és motívumok mellett a szín
is képes évtizedek alkotói termé-
sét egyetlen nagy sorozattá össze-
fûzni. Keserü Ilona életmûvének
egyik legfontosabb eleme a szín,
amelynek tulajdonságait, struktu-

A színek diadala
(Folytatás az 1. oldalról.) Aknai Katalin hozzátette, igye-

keztek új szemléletû kiállítást ren-
dezni, amelyen több kép is ma-
gángyûjteményekbõl való.

A színváltás megismeréséhez
alapvetõ forrás volt Keserü szá-
mára Cennino Cennini toszkán
festõ Libro dell’Arte címû, 1390
körül fogalmazott mûvészi trak-
tátusa, amely pontos, hiteles le-
írást ad a technikáról, több lehet-
séges színkombinációt sorolva.
Keserü immár több mint két évti-
zede foglalkozik e szokatlan szín-
használat tanulmányozásával, az
absztrakt festészet világában vizs-
gálva a különleges színpárosítások
adta lehetõségeket, új életre kelt-
ve a régi festõi eljárást.

A május 1-jén megnyílt kiál-
lítás július 27-ig látogatható a
Vaszary Villában.

Keserü Ilona 1933-ban szüle-
tett Pécsett. Festõ szakon végzett
a Képzõmûvészeti Fõiskolán.
Mestere Martyn Ferenc. 1960-tól
könyvillusztrációkat készített,
jelentõs színházakban dolgozott
díszlet- és jelmeztervezõként,
1983-tól rajzot és festészetet ta-
nított, a Pécsi Képzõmûvészeti
Mesteriskola egyik alapítója. Kül-
földön többször volt vendégpro-
fesszor.

1963-ban olasz állami ösztön-
díjjal részt vett a római Accademia
di Belle Arti szabad kurzusán, itt
önálló tárlaton mutatta be alko-
tásait. Mûveibõl egyebek mellett
Velencében, Párizsban, Berlinben,
Milánóban, Rómában, London-
ban, Bécsben, Prágában rendeztek
önálló tárlatot, de volt kiállítása
az USA-ban és Szöulban is.

1984-ben Munkácsy Mihály-
díjat kapott, 1989-ben Érdemes
mûvész lett, majd 1996-ban meg-
kapta a Magyar Köztársasági Ér-
demrend tiszti keresztjét. 2000-
ben Kossuth-díj kitüntetésben ré-
szesült. 2013-ban a magyar fes-
tészet napja alkalmából Életmû-
díjat kapott.

Martinovics Tibor

Huszonharmadik Jókai-napok

Idén nyáron Füreden
választják meg a Miss
Balaton 2014 szépségver-
seny gyõztesét. A lányok
a városban készülnek
majd a döntõre.

A megmérettetésre jelentke-
zõ lányokat három tanácsadó –
Epres Panni, Iszak Eszter és
Dukai Regina – segíti majd a fel-
készülésben. A versenykoordiná-
tor szerepét Horváth Éva vállal-
ta el.

A verseny célja változatlan:
megtalálni azt a hölgyet, aki egy
évig méltón képviselheti a Bala-
tont.

A Miss Balaton 2014 a leg-
szebb hölgyek megmérettetésén
túl a karitatív tevékenységre is
nagy hangsúlyt fektet, a szerve-
zõk a nevezési díjakból befolyó
összeg egy részét megduplázva
felajánlják két, a balatoni régió-
ban tevékenykedõ nonprofit szer-
vezet számára. Az ideális jelöl-
tek kiválasztása nem kis feladat,
ezért a szervezõk néhány szakér-
tõ hírességet is bevonnak az érté-
kes nyereményeket felsorakozta-
tó megmérettetésbe.

Horváth Éva az évek során
rengeteg tapasztalatot szerzett a
szépségversenyekkel kapcsolat-
ban, idén rendhagyó szerepet vál-
lalt, õ lesz ugyanis a Miss Bala-
ton 2014 szépségverseny koordi-
nátora.

Miss Balaton verseny Füreden

Dukai Regina, Iszak Eszter és Horváth Éva segíti majd a versenyzõket a felkészülésben

– Számos hasonló hazai és kül-
földi szépségversenyen vettem
már részt, így pontosan tudom,
milyen komoly munka áll egy-egy
ilyen esemény mögött. A tábor
során végig a lányok mellett le-
szek majd, és igyekszem õket se-
gíteni a mindennapi feladataik-
ban. A Miss Balaton 2014 egyik
legfontosabb értékének azt tar-
tom, hogy a verseny legszebb lá-
nyának megtalálása mellett ki-
emelt szerepet kap a jótékonyság

is, ami az én mindennapjaimnak
is része” – mondta a missbalaton.
hu-nak Horváth Éva.

A versenyre május 23-ig lehet
jelentkezni. 18–28 év közötti lá-
nyokat várnak a rendezvény szer-
vezõi, a jelentkezõk közül több-
körös kiválasztás után 16 lányt
emelnek ki, akik együtt készülnek
fel a döntõre Füreden. A táborban
megtanulják a finálé látványos
koreográfiáját, Epres Panni mo-
dellkedéssel, Dukai Regina divat-

tal és életmóddal kapcsolatban ad
majd hasznos útmutatást, Iszak
Eszter pedig kommunikációs tip-
pekkel látja el a jelentkezõket.

A szakmai zsûri szavazatai
alapján megválasztott királynõ a
verseny végén egy FIAT 500-assal
és az 1,2 millió forint értékû szer-
zõdéssel térhet majd haza. A dön-
tõt augusztus 9-én rendezik meg
a Balaton Szabadidõközpontban.

balatonfured.hu/
missbalaton.hu

A zsugorított fejek készí-
tésérõl elhíresült amazó-
niai bennszülött indiánok,
a shuarok kultúráját
bemutató, egész évben
nyitva tartó etnográfiai
kiállítás nyílt a városban.
 
A parti sétányhoz közel, a Kis-

faludy utcában lévõ múzeum lét-
rehozója, Pál Richárd egy Ma-
gyarországon alig ismert kultúra
képviselõivel történõ véletlen ta-
lálkozás, majd az ezt követõ, mint-
egy 11 évnyi kutatás, levelezés és
anyaggyûjtés eredményeképpen
alapította meg az Amazonas Mú-
zeumot.

– Olaszországban találkoztam
egy dél-amerikai családdal, akik az
amazóniai esõerdõben épülõ is-
kolák számára gyûjtöttek ado-
mányt. Tõlük hallottam elõször a
Peru északi és Ecuador déli részén

Amazonas Múzeum a parton
Fegyverek, fejdíszek, ruhák, eredeti fényképek és néhány zsugorított fej másolata

élõ harcos múltú shuar indiánok-
ról, akiket fejvadászoknak is hív-
nak, mert ellenségük fejét levág-
ták, a koponyáról lenyúzták a
bõrt, a szemhéjakat, ajkakat le-
varrták, majd spirituális szertar-
tás részeként fõzéssel és melegí-
téssel ököl nagyságúra zsugorítot-
ták. A szertartás célja az, hogy
igyekezzenek bezárni az ellenség
szellemét, és megóvni gyilkosát a
spirituális bosszútól. Nem kell
mondanom, az indiánok kultú-
rája felkeltette az érdeklõdése-
met – mondta kérdésünkre Pál Ri-
chárd.

Három teremben mintegy
száz autentikus tárgy mutatja be
az esõerdõk mélyén élõ indiánok
kultúráját. Használati eszközök,
fegyverek, fejdíszek, ruhák, ere-
deti fényképek és néhány zsugo-
rított fej másolata látható a tárla-
ton, amelyen több ismeretterjesz-
tõ, az indiánok õsi, illetve jelenle-
gi kultúráját bemutató szöveg is
olvasható. A kiállításon az Ama-
zonas világát, õslakosainak élet-
módját, kultúráját bemutató film-
összeállítás is látható, hangfelvé-
telrõl pedig a quechua dalok is
meghallgathatók.

– Több kuriózumot is bemu-
tat a kiállítás. Például egy madár-
toll fejdíszt, amelynek tollazatát
a madár megnyúzásával nyerték,
de láthatók itt eredeti fúvócsövek,
óriáskígyó bõrébõl készült csör-
gõ, ágyékkötõ, fa fegyverek. A
zsugorított fejeket a törvény nem

engedi kihozni Dél-Amerikából,
így azokról úgynevezett replikák
láthatók, amelyek pontos másai
az eredeti fejeknek – tudtuk meg a
hét éve Balatonfüreden élõ Pál Ri-
chárdtól, aki hozzátette: a gyûj-
tés nem fejezõdött be, a tárlat
anyaga folyamatosan bõvül majd.

A zsugorított fejek árusítása
Dél-Amerika legtöbb országában
az 1930-as évek óta tiltott. Sokak
állítása szerint nagyjából húsz év
óta már nem készítenek új zsugo-
rított fejeket, viszont az említett
másolatokat napjainkban is készí-
tik – ezekbõl látható tizenegy da-
rab a füredi múzeumban.

A Kisfaludy utcában lévõ kiál-
lítás egész évben nyitva tart, min-
dennap 10–18 óra között látogat-
ható. A tárlatot a fürediek ötven-
százalékos kedvezménnyel láto-
gathatják.                                 (x)

balatonfured.hu

rálóképességét és expresszív fel-
használási lehetõségeit a mûvész
a kora hatvanas évektõl fogva
vizsgálja. A szín iránti ösztönös
vonzalom és a festõi színhaszná-
lat tudatos elemzése találkozik
tehát a kiállításon – válaszolta a
balatonfured.hu kérdésére Aknai
Katalin mûvészettörténész, aki
Kovács Anna Zsófiával együtt a
tárlat kurátora.

A shuar indiánok levágták az
ellenség fejét, majd a szemhéját
és ajkát levarrták

A kiállítást Geskó Judit mûvé-
szettörténész nyitotta meg, és itt
volt Alföldi Róbert is, aki nagy
tisztelõje Keserü Ilonának

– Számunkra példaértékû, ami
Balatonfüreden zajlik, tudunk ta-
nulni abból, ahogy itt az értéke-
ket õrzik és a turizmust kezelik.
Azon leszünk, hogy az együttmû-
ködést tartalommal töltsük meg,
hiszen ezzel egymást erõsíthetjük
– mondta a polgármester.

Az ünnepségen Kiss Ottó Jó-
zsef Attila-díjas költõ olvasta fel
A kék fonál címû, Füredet meg-
idézõ versét. Az ünnepség része-
ként a debreceni Déri Múzeum
eredeti Jókai- és Csokonai-kézira-
tot, Csokonai pipáját és 1805-ben
kiadott kötetét állította ki a Jókai
Emlékházban, amelyek egy hóna-
pon át lesznek láthatók Füreden.

Jókai egykori villájának udva-
rán az egybegyûltek megkoszo-
rúzták az író obeliszkjét. Az ün-

nepség után a Békés megyei Bár-
ka irodalmi folyóirat szerkesztõ-
sége mutatta be a lapot a Berg-
mann cukrászdában, majd Praz-
novszky Mihály irodalomtörté-
nész a Jókai-könyvsorozat leg-
újabb kötetérõl, Jókai nyelvésze-
ti írásaról beszélt.

A Jókai-napok keretében  a
Debreceni Ajtósi Dürer Grafikus
Mûvészek Egyesülete kiállításá-
val mutatkozott be Arácson, a gá-
laesten  Gyula, Debrecen és Bala-
tonfüred mûvészei léptek fel, este
rendhagyó irodalmi sétát tartot-
tak, szombaton pedig  a rossz idõ
ellenére negyven bográcsban fõtt
a Koloska-völgyben a Jókai-bab-
leves a közkedvelt  fõzõverse-
nyen, amelyet Gyula város csa-
pata nyert meg.

Martinovics Tibor

(Folytatás az 1. oldalról.)

A Bergmann cukrászdában bemutatták a Bárka folyóiratot
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Az Arácsért Közhasznú
Alapítvány és a NABE
arácsi csoportja ismét
megemlékezett Kutas
Árpád volt alpolgármes-
terrõl.

Kutas Árpád önkormányzati
képviselõ 2006-tól volt alpolgár-
mestere a városnak. Tisztségeit
felelõsségteljesen viselte. Alapító-
ja és elsõ kurátora volt az Arácsért
Alapítványnak. Kezdeményezé-
sére újulhatott meg az Arácsi Nép-
ház és az arácsi régi posta épüle-
te. Nevéhez fûzõdik a Bata liget,
a Hõsök terén a park, a játszótér
kialakítása, valamint az arácsi köz-
lekedési csomópont létrehozása.

Alapítója és elnöke volt a Kõ
Kövön Alapítványnak. Hosszú
éveken keresztül fõszervezõje
volt a Balatonfüredi Nemzetkö-
zi Kõszobrász-szimpóziumnak.
Több füredi és arácsi köztéri szo-
bor felállítását is õ szorgalmazta.
A NABE kezdeményezésére, de
az õ támogatásával jöhetett létre a

Ezúton is köszönöm a bizalmat, hogy az önök támogatásával Veszprém megye 2. számú válasz-
tókerület egyéni országgyûlési képviselõjévé választottak. Köszönöm a Fidesz–KDNP-listára
leadott szavazatokat is. Megtiszteltetés számomra, hogy a parlamentben az itt élõ embereket
szolgálhatom. A Fidesz–KDNP-frakciószövetséggel együtt folytatjuk a megkezdett munkát, az
ország megerõsítést, folytatjuk a rezsicsökkentést, a munkahelyteremtést, a nyugdíjak megvédé-
sét, és tovább enyhíthetünk a családok terhein. Azon dolgozom, hogy a térség tovább fejlõdjön.

Köszönöm Alsóörs, Aszófõ, Balatonakali, Balatonalmádi, Balatoncsicsó, Balatonfõkajár, Ba-
latonfüred, Balatonfûzfõ, Balatonhenye, Balatonkenese, Balatonszepezd, Balatonszõlõs,
Balatonudvari, Barnag, Berhida, Csajág, Csopak, Dörgicse, Felsõörs, Hidegkút, Köveskál, Küngös,
Litér, Lovas, Mencshely, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Õsi, Paloznak, Papkeszi, Pécsely,
Pétfürdõ, Szentantalfa, Szentjakabfa, Szentkirályszabadja, Tagyon, Tihany, Tótvázsony, Várpalo-
ta, Vászoly, Veszprémfajsz, Vöröstó, Zánka!

Balatonfüred, 2014. április 8.

Tisztelettel:
Kontrát Károly országgyûlési képviselõ

Fidesz–KDNP, kontratkaroly@fidesz.hu

Kutas Árpádra emlékeztek
Koloska-völgy bejáratánál létre-
hozott dr. Cholnoky Jenõ-emlék-
oszlop és pihenõpark.

A NABE arácsi csoportja az
Árpád-napi emlékezését a pihe-
nõparkban a két évvel ezelõtt el-
ültetett Árpád fájánál kezdte el.
A szépen növekvõ kõrisfa méltó
emléket állít az egykori alpolgár-
mesternek.

A kõrisfa üzenete – mint Ku-
tas Árpádé volt – összetartozás,
bátorság. Az idei évre elkészült
Kocsis Sándor kõfaragó által az
emléktábla is. A megemlékezés az
arácsi református temetõben foly-
tatódott, ahol Császár Attila re-
formátus tiszteletes szavai az
összefogás erejérõl, a szeretet fon-
tosságáról szóltak. Folytatnunk
kell az általa megkezdett közös
utat, és egyéni érdekeink miatt ne
térjünk le arról – mondta a tiszte-
letes.

Kutas Árpád családja, az
Arácsért Alapítvány és a NABE
arácsi csoportja koszorúkat he-
lyezett el a síron.

A népházban Fabacsovics Zol-
tán, az Arácsért Alapítvány kura-
tóriumi elnöke felolvasta a képvi-
selõ-testületnek benyújtott indít-
ványt, mely szerint a Béke utcai
szoborparkot Kutas Árpádról
nevezzék el.

Az Árpád emlékére rendezett
esten az elmúlt évhez hasonlóan
ismét dr. Sipos Árpád kurátort
kérték fel arra, hogy  Hetedhét
országon át  címû  elõadásával szí-
nesítse a megemlékezést. Az idei
téma Irán volt. A távoli, titokza-
tos országról sok mindent meg-
tudhatott a hallgatóság a vetített
képes elõadás során. Láthattuk a
bibliai Eszter sírját, megtudhatta
a hallgatóság, hogyan lett a csodá-
latos perzsa birodalomból iszlám
ország. Az esten Angyal Imre, a
Múzsa Egyesület tagja hegedûn
játszott.

Az elõadást követõen az újon-
nan palackozott arácsi bor mel-
lett a jelenlévõk fölidézték Kutas
Árpádhoz kötõdõ emlékeiket.

 Hanny Szabó Anikó

Tisztelt
Balatonfürediek!

Március 1-je és 8-a kö-
zött rendeztük meg a DN
világ- és Európa-bajnok-
ságot. Idén a rendezõ
ország Lengyelország volt,
és az eredetileg kitûzött
helyszín a Mazuri-tavak
közepén található Nie-
gocin-tó volt.

A nemzetközi jégvitorlásver-
senyek sajátossága, hogy az idõ-
pontot már jó néhány hónappal
elõre fixáljuk, míg a helyszín az
utolsó pillanatig bizonytalan, azt
konkrét jégviszonyok és idõjárá-
si elõrejelzések alapján általában
az esemény kezdete elõtt egy-két
nappal választjuk ki. Az
IDNIYRA (Nemzetközi DN Jég-
vitorlás Versenyszövetség) alel-
nökeként feladatom a lehetséges
helyszínek felkutatása és a szer-
vezet elnökével, Jörg Bohnnal
közösen a döntés az esemény
helyszínérõl.

Jégkeresõ utunkra február 24-
én reggel indultunk hármasban,
édesapámmal és fiammal közö-
sen. Elsõ célpontunk a lengyel–
belorusz határon található Sie-
mianowka-tó volt, ahol a tavalyi
Eb-t befejeztük. Némi szkepti-
cizmussal indultunk, hiszen itt-
hon már  +15 Celsius-fokot muta-
tott a hõmérõ, és Lengyelország-
ból is elég rossz híreket kaptam.
Fel voltunk készülve arra, hogy

Eredmények

Világbajnok: Karol Jablonski, P–36
II. helyezett: Michal Burczynski, P–114
III. helyezett: Tomasz Zakrzewki, P–55

Magyarok:
Hamrák Péter (M–53) – A flotta, 10. helyezett
Hegyi Márton (M–50) – B flotta, 17. helyezett
Pataki Attila (M–100) – C flotta, 20. helyezett
Ifj. Pataki Attila (M–101) – C flotta, 46. helyezett

Március 6., az Európa-bajnokság elsõ napja
Kimentünk a jégre és délig vártunk a szélre. Délután változó
irányú szélben az A flotta 3, míg a B és a C flotta 2–2 futamot
futott. Az utolsó napon erõs szélben vitorláztunk, a jégszánok
100 km/h körüli sebességgel száguldottak. Viszonylag hamar le-
mentek a maradék futamok, így minden flottanál megvolt a 7–7
futam.

2014-es Európa-bajnokság
Európa-bajnok: Karol Jablonski, P–36
II. helyezett: Vaiko Voorema, C–6
III. helyezett: Ron Sherry, US–44

Magyarok:
Hamrák Péter (M–53) – A flotta, 15. helyezett
Hegyi Márton (M–50) – B flotta, 2. helyezett
Ifj. Pataki Attila (M–101) – C flotta, 15. helyezett
Pataki Attila (M–100) – C flotta, 20. helyezett

Úton észak felé

Finnországig meg sem állunk.
Narewkában éjszaka fagyott,
ezért arra számítottunk, hogy el-
fogadható jégviszonyok lesznek.
Reggel valóban kemény, kb. 25
cm vastag jégpáncél borította a
tavat. A jég egyben volt, nagyobb
rianások sem voltak, azonban a
jég felülete elég egyenetlen volt.
Nem nagy baj, csak kellemetlen,
jót tesz a veseköveknek. Az idõ-
járás-elõrejelzés a mi szempon-
tunkból nem volt valami jó, me-
leget és esõt ígértek. Tartalék hely-
színnek azonban jó lesz.

Még a délelõtt folyamán to-
vábbindultunk Litvániába. A cél
a Siauliai melletti Rekivos-tó. Dél-
utánra értünk oda. A nap már
magasan járt és meglehetõsen
melegen tûzött. Ez meg is látszott
a jég felszínén, amely kissé ká-
sás volt és meglehetõsen lassú.
Egyébként a körülmények ha-
sonlítottak a Siemianowkán ta-
pasztaltakhoz. Még egy tartalék
helyszín.

Közben Hamrák Peti és He-
gyi Marci már Észtország felé
járt. Mi is elindultunk utánuk. Az
estét már Pärnuban töltöttük.
Reggel megnéztük a Balti-tenger

jegét, és egészen jó, sima jeget ta-
láltunk. Mivel a jégre jutás kissé
körülményesnek találtatott, to-
vábbindultunk hát Haapsaluba.
Itt ideális körülményeket talál-
tunk a verseny megrendezéséhez.
A Haapsalu-öböl teljesen befagy-
va, sima, 35 cm vastag jég. Rianás
sehol. Gyorsan össze is szereltük
a jégszánokat, és csatlakoztunk Pe-
tihez és Marcihoz egy gyors edzés-
re. Az örömbe némi üröm is ve-
gyült, mert az ideális körülmények
ellenére fiamnak sikerült megtalál-
nia az egyetlen nyílt vizet, ahova
sikeresen benavigált és némileg le-
zúzta a jégszánkóját. Este javítás,
laminálás és készülõdés a követ-
kezõ napra.

A döntés napján meglehetõsen
erõs lobbizás volt a lengyelek ré-

szérõl, hogy mégiscsak maradjunk
Lengyelországban, de végül csak
gyõzött a józan ész, hiszen Észt-
országban sokkal jobb körülmé-
nyek voltak és az elõrejelzés is
kedvezõbb volt.

Tehát a 2015-ös DN vb/Eb
helyszíne Haapsalu (Észtország).

A verseny elsõ napján esett
egy kis hó és elég rossz látási vi-
szonyok között kezdtünk. A C
flotta egy futamot futott, de a
gyenge látási viszonyok miatt ezt
is megóvták és késõbb törölték. A
következõ nap a köd miatt az or-
runkig sem lehetett látni, így az-
nap nem volt futam. Kedden reg-
gel szép idõ fogadott, jó látási vi-
szonyok, 1,5–6 m/s-os szél. Az A
és B flottának 3–3 futamot, míg a
C flottának 2 futamot sikerült ren-
dezni.

Másnap gyönyörû napsütés-
ben, 3–4 m/s-os szélben verse-
nyezhettünk. 4–4 futam az A és
C flottának és 3 futam a B flottá-
nak. Ezzel teljesítettük a világbaj-
nokságra elõírt futamszámot.

Pataki Attila
IDNIYRA Vice-Commodore

Magyar DN Osztályszövetség
elnöke

Jégvitorlás világ- és Európa-bajnokság Észtországban

A magyar jégvitorláscsapat az észtországi Haapsaluban
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A holokausztra nincs
magyarázat, nincs
racionális válasz. Ami
történt, feldolgozhatatlan.
Soha többé nem történhet
ilyen borzalom – mondta
a holokauszt-emléknapon
dr. Bóka István.

– Egy borzalmas eszme 11
millió ember, köztük a magyar
zsidóság hetven százalékának ér-
telmetlen és kegyetlen halálát hoz-
ta el. Ilyen tettre nem lehetnek
magyarázatok. De minden rossz-
nak van egy kiindulópontja, a mi
felelõsségünk, hogyha ilyet ta-
pasztalunk, se kényelembõl, se
egzisztenciális félelembõl ne
hunyjunk szemet fölötte – mond-
ta beszédében dr. Bóka István
polgármester.

A második világháború zsidó
áldozatairól emlékeztek meg az
Anna Grand Hotel dísztermében.

A megemlékezésen Olti Ferenc,
füredi holokauszt-túlélõk leszár-
mazottja úgy fogalmazott: emel-
jük fel a szavunkat mindenfajta ki-
rekesztés és megbélyegzés ellen.
Majd levetítette a közönségnek
Salamon András rövidfilmjét. A
csupán ötperces, drámai alkotás
Rácz Éva évtizedekig elmesélet-
len történetét jeleníti meg, akit ti-
zenkét évesen a Dunába lõttek, ám
csodával határos módon életben

Fájdalom
és felelõsség

maradt. Duna Katalin, a Lóczy
Lajos Gimnázium igazgatója be-
szédében arra emlékeztetett, hogy
Füredrõl 153 zsidót, köztük 26
tizennégy év alatti gyermeket
hurcoltak el 1944 májusában, és
közülük csak 15-en élték túl a de-
portálást.

– Emlékezzünk az ártatlan, ki-
váló emberek tömegeire, akiket ki-
zárólag származásuk miatt, az
akkori hazai hatalom tudtával
küldtek a halálba. Emlékezzünk,
hogy soha többé ne emelkedhes-
sen állami szintre a terror, hogy
soha többé ne tûrjük el a kirekesz-
tést, a megkülönböztetést, az erõ-
szakot. A holokauszt maga a fáj-
dalom és a felelõsség.

A rendezvényen Fogózz a
semmibe címmel a Lóczy gimná-
zium diákjai idézték fel a zsidók
deportálását.

A megemlékezést Gereben
Ágnes elõadása zárta, aki kiemel-
te: a náci hatalom mellett a Szov-
jetunióban is tombolt az antisze-
mitizmus, Ukrajnában, Lettor-
szágban a helyi lakosok közremû-
ködésével zajlott a zsidóság de-
portálása.

– Mély és felemelõ megemlé-
kezés volt a mai. Fontos azonban
tudnunk, hogy a veszély itt van,
köztünk van most is – zárta gon-
dolatait Gereben Ágnes.

MT

MÁJUS
Május 10., szombat, 18 óra
Kisfaludy Galéria:
Grimm 60 – Füred és
a Balaton vonzásában
Grimm József grafikus,
festõ jubileumi kiállítása
(megtekinthetõ: június
25-ig)

Május 17., szombat
Vitorlabontó ünnepség és
évadnyitó vitorlásverseny
Oldtimer autók szépségver-
senye

Május 21., szerda, 17 óra
Városi Könyvtár:
Katona és társadalom
Kositzky Attila nyugalma-
zott altábornagy elõadása a
Magyar Honvédség napján

Május 23., péntek, 10.00
óra
Kisfaludy Galéria:
Mesekastély
Ziranó Bábszínház: A három
kismalac
Zenés marionettjáték
hároméves kortól
Idõtartam: 35–40 perc
jegyár: 700 Ft, családi (4 fõ
esetén) 2200 Ft

Május 25., vasárnap
Városi gyereknap 10.00–
18.00
Helyszín: Balatonfüred,
Zrínyi u. 11.
(volt borosok belsõ udvara)
Piros iskola
Róna Emmy emlékezete

Május 30., péntek, 14.30
óra

Füredi
programok

Városi Könyvtár:
Világjárók – Bali szigete
Rák Andrea festõ és Banczik
Ágnes festõ

JÚNIUS
Június 2., hétfõ, 16.00 óra
A Balatonfüredi Helytörté-
neti Egyesület egyesületi
napja:
Régi épületek Balatonfüre-
den – Séta a  Gyógy téren
Vezeti: Németh Ákosné
helytörténész

Június 9., hétfõ
Kisfaludy színpad:
Mesekastély
Székely mesék
Terescsik Eszter és Szûcs
László elõadása
Ingyenes elõadás

Június 11., szerda
Polgármesteri hivatal,
Folyosógaléria:
A Mûvészklub festõinek
kollektív kiállítása
(megtekinthetõ augusztus
25-ig)

Június 13., péntek 17.00
óra
Arácsi Népház:
Vasvári festõmûvészek
kiállítása
(megtekinthetõ július 9-ig)

Június 12–15. csütörtök–
vasárnap
Kisfaludy Galéria, Bor utca
(Blaha utca)
Bor, könyv, jazz
A 43. Ünnepi könyvhét ren-
dezvényei és 13. Gyermek-
könyvnapok

Az idei Jókai-napokra jelenik
meg a város kiadásában a 12. Jó-
kai kiskönyv. Jelezve azt is, hogy
a Jókai-kultusz a füredieknek to-
vábbra is fontos városszervezõ
hagyomány és érték. Hogy az író
ugyan része magyar mûvelõdés-
történetnek, hogy a fürediek szá-
mára mégis a legkedvesebb irodal-
mi személy és érték. A kis könyv-
ben az olvasó válogatást talál Jó-
kai és a magyar nyelv kapcsolatá-
ról. Így ez lett a kötet címe is: „Oh,
te édes szép magyar nyelvem!”

A könyv utószavában Jókai-
idézetek olvashatók az író vallo-
másaiból és mellé csatoltan pár
magyar író és tudós véleménye
Jókairól, a magyar nyelv mûvé-
szérõl.

      (p. m.)

I.
Jókai Mór
„Egyedi természetét illetõleg a

magyar nyelv egyike a legszebb
zengésû, legtökéletesebb szerke-

Jókai, a nyelvész

Jókai Mór ötvenezer szót használt regényeiben. Az író fotója 1893-ban készült

zetû és legvilágosabb szabadság-
gal szóló nyelveknek.

Miért is nem világnyelv? Ha
ezt más nemzetek nagy szellemei
tudnák! Hiszen magyar nyelven
költeni olyan, mint a hegedûmû-
vésznek a straduarión játszani! –
Miért nem beszéli ezt a mûvelt
nagyvilág? – Sokszor kérdezem
magamban, hát már az Isten a
magyar nyelvet csak a saját gyö-
nyörûségére teremtette?

De én hálát adok neki, hogy
ezt nekem adta anyanyelvül; hogy
ezen a nyelven mondhatom meg
neki, hogy én látom õt a csillag-
tejutakban, látom az aszú falevél
férgeinek életében; látom saját
sorsom rejtélyes fordulataiban, lá-
tom nemzetem csodateljes törté-
netében, látom az emberi lángész
remekeiben, látom az üres papír-
lapon elõttem.

*
Abban pedig erõs a hitem,

hogy ha a magyar nemzet szelle-
mi bajnokai, tudósai, költõi, a
magyar nyelvet továbbra is oly
buzgalommal, oly isten ihlette te-
hetséggel fogják mûvelni, mint
századunk utáni évtizedeiben, ezt
a mi édes anyanyelvünket a jö-

1873-ban Laborfalvy Rózával, 25. házassági évfordulójukon. 1867-ben vettek telket Füreden

Jókai Mór 1866-ban mint országgyûlési képviselõ

vendõben az európai mûvelt nyel-
vek magaslatára fogják emelni.”

II.
Mikszáth Kálmán
„Divatba hozta az elbeszélés

könnyed folyamatosságát, mint-
ha csak oda volna lehelve, amit
mond, a természetes fordulatokat,
melyek egymásból látszanak ki-
nõni, mint a fák gallyazata. Ter-
mészetesen, minden erõszak nél-
kül kapcsolódik gondolat a gon-
dolathoz. Mestere a stílusnak,
szinte teremtõje egy olyan nyelv-
nek, mely a népiesbõl fakadva és
megtisztulva éppen oly tökéletes
a hortobágyi gulyások ajkán, mint
a budai minisztertanácsokban.”

Kosztolányi Dezsõ
„Bõségszaruból öntötte szava-

inkat, dúsan, záporosan, tékozol-
va. Nyelvkincsünket teljesen bír-
ta, minden árnyalatával, a népit
éppúgy, mint a tudományosat, a
vidéki tájnyelveket éppoly töké-
letesen, mint a középkori kóde-
xek latinos, a pesti burgerek sely-
pegõ fordulatait. Õ él íróink kö-
zül legtöbb szóval.”

Simonyi Zsigmond
„Jókai elsõ sorban áll a magyar

nyelv mûvészei közt, és újabb iro-
dalmi nyelvünk egészségesebb fej-
lõdéséért talán õneki tartozunk a
legnagyobb hálával. Az élet nyel-
vén ír, annak közvetlenségével,
mellyel íróink közül õ szólalt meg
elõször, s ezzel példát adott az
egész mai irodalomnak.”

Jókairól 130 felvétel maradt
fenn a Petõfi Irodalmi Mú-
zeum tulajdonában, ami a
fotózás kezdeti szakaszá-
ban nem csekély. Feltéte-
lezhetõ, hogy jóval több
készült róla, mert Kossuth
Lajos mellett õ volt a má-
sik, akitõl rendszeresen kér-
tek arcképet. Jókai a fény-
képész gépe elõtt, amit az
életben is megélt, írófeje-
delem volt, méltóságteljes,
ünnepélyes – írja E. Csor-
ba Csilla a Petõfi Irodalmi
Múzeum Jókai-gyûjtemé-
nyének katalógusában.



BALATONFÜREDI NAPLÓXIV. évfolyam, 2014. 4. szám8

Az Érzékeny Gyermekeinkért
Alapítvány immár kilencedik al-
kalommal szervezte meg az is-
kolaköteles korba lépõ korosz-
tály körében a lisztérzékenység-
re irányuló szûrést Balatonfüre-
den, Csopakon, Alsóörsön és
Pécselyen. Az alapítvány tevé-
kenysége országosan egyedülál-
ló, a szervezõk, Mészáros Ágnes
és Tóth Andrea minden évben so-
kat tesznek azért, hogy ez a szû-
rés létrejöjjön.

A coeliakia a kalászos gabonák
(búza, árpa, rozs, zab) fogyasz-
tásával provokált autoimmun-
betegség, mely a bélrendszer és
más szervek károsodását okozza.
Az érintettek jelentõs része gyer-
mekkorban tünetmentes vagy

Rövid- vagy távollátó? Eset-
leg sokat ül a számítógép elõtt,
amitõl elfárad a szeme? Szem-
szárazságtól szenved? Azt tudta,
hogy bizonyos gyakorlatokkal a
szemünket edzésben tarthatjuk,
így javíthatunk az állapotán?
Megoldás: szemtorna.

Manapság egyre több embert
érint ilyen-olyan szemprobléma,
pl. rövid- vagy távollátás, szem-
fáradtság, de nagyon gyakori a
szem kiszáradása is. Véleményem
szerint ezen problémák kialaku-
lása részben a túlzott civilizáció-
hoz köthetõ, amikor az ember
kénytelen szinte az egész napját
a számítógép elõtt tölteni. Ilyen-
kor a szem folyamatosan egy tá-
volságra fokuszál, a szemek egész-
ségéért is felelõs izmok megmere-
vednek, fájdalmassá válnak, sokan
elfelejtenek pislogni, s a végered-
mény lehet fejfájás, vérágas szem,
amely fáj, szúr, s nehezen regene-

Lisztérzékenység-szûrés az oviban
csak jellegtelen panaszai vannak
(vashiány, fáradékonyság, tejcu-
kor-emésztési zavar).

A coeliakia korai felismerésé-
vel és kezelésével a súlyos beteg-
ség kialakulása, valamint a nem
kezelt coeliakia miatti késõbbi
szövõdmények megelõzhetõk.
Korábban a coeliakia megállapí-
tása hosszadalmas kivizsgálással
és költséges laboratóriumi tesz-
tekkel történt, melyek értékelése
hosszabb idõt vett igénybe. A kö-
zelmúltban kifejlesztettek egy
könnyen és egyszerûen alkalmaz-
ható tesztet, mellyel a coeliakiára
jellemzõ antitestek öt perc alatt
egy csepp vérbõl is kimutatható-
ak, melyet miniatûr, egyszer hasz-
nálatos eszközzel ujjbegybõl vesz-

nek. A mintavétel gyakorlatilag fáj-
dalommentes.

A teszteket és az eszközöket
Balatonfüred Város Önkormány-
zata és helyi vállalkozók támoga-
tása segítségével kapták meg az
alapítvány önkéntesei. A szûrést
szakemberek végezték az óvodák-
ban, szülõi hozzájárulást köve-
tõen.

– Balatonfüreden 127 gyermek
szülei egyeztek bele a szûrésbe.
A hiányzások miatt ténylegesen
97 kisgyermeket szûrtünk, ebbõl
két pozitív lett – tájékoztatta la-
punkat Mészáros Ágnes, az ala-
pítvány munkatársa. Ez sajnos,
mint majdnem mindig, cáfolja az
1%-os statisztikát. Természete-
sen a húsz hiányzó gyermeknek

is biztosítjuk a szûrést, ezt dr.
Nagy Szilveszter végzi el, a válasz-
tott házi gyermekorvostól füg-
getlenül.

Az alapítvány munkatársa el-
mondta még: a pozitív vizsgálati
eredmény után a gyermekek házi-
orvosukhoz, majd a megyei kór-
ház gyermek-gasztroenterológu-
sához kerülnek további kivizsgá-
lások elvégzésére. Az alapítvány
tagjai az újonnan diagnosztizált
gyermekek családjait késõbb is
segítik, a diéta betartásához gya-
korlati tanácsokat adnak. A szer-
vezõk ezúton is köszönik a támo-
gatók – Balatonfüred Város Ön-
kormányzata, dr. Nagy Szilvesz-
ter, TLC Kft. – segítségét.

Szücs Zsuzsanna

GAZDIT KERESÜNK 

Gyógyító szemtorna
rálódik. Ön is szokta tapasztalni
ezeket? Saját tapasztalatomból
mondhatom, hogy nem kellemes
érzés. Én viszont már tudom, mit
tehetek annak érdekében, hogy
megelõzzem vagy akár kezeljem
ezeket a problémákat!

17 évvel ezelõtt egy szemész
szakorvos-természetgyógyász-
nak köszönhetõen megismerhet-
tem és megtanulhattam olyan spe-
ciális gyakorlatokat, amelyek
edzik a szemet mozgató izmokat.
A gyakorlatok segítenek, hogy a
szemem és annak egészséges mû-
ködéséhez szükséges izmok meg-
felelõen lazák, rugalmasak tudja-
nak maradni, a fókuszváltás ne
okozzon nehézséget. Nekem si-
került elérnem azt, hogy miután
gyermekkoromtól folyamatosan
romlott a látásom, s a „hagyomá-
nyos orvoslást ûzõ” szemorvo-
sok egyre nagyobb és nagyobb di-
optriájú szemüveget írtak fel ne-

kem, a szemtorna elsajátítása és
rendszeres gyakorlása után a sze-
mem nemhogy nem romlott, de
valamelyest javulást is mutat. Aki
erõs rövidlátó, vagy küzd bármi-
lyen tartós látásproblémával, tud-
ja, hogy ez micsoda nagy szó és
milyen csodálatos sikerélmény!
Nagyszerû azt tudni és megta-
pasztalni, hogy én magam is so-
kat tehetek a látásomért, a sze-
mem fényéért!

A szemtréning/szemtorna va-
lójában nem új keletû módszer, a
kidolgozója William Bates ameri-
kai orvos (1860–1931), aki arra
alapozta a gyakorlatait, hogy a
szemet meg kell tanítani újra a
helyes nézési technikára. A gya-

korlatok között megtalálhatók fo-
kuszálási gyakorlatok, relaxációs,
pihentetõ gyakorlatok, izmokat
edzõ gyakorlatok, melyekre bár-
mely korosztály rábízhatja magát.

Megfelelõ gyakorlással – akár
már napi néhány percnyi szem-
tornával is – a látás igenis javítha-
tó, akár a szemüveg is félretehe-
tõ! Saját tapasztalatomból kiin-
dulva bátran és szeretettel aján-
lom mindenkinek, aki tenni sze-
retne „a szeme fényéért”! Nálam
már bizonyított a szemtorna!  (x)

Kelemen Lívia
fitoterapeuta szakvégzettségû

természetgyógyász
Biotitok Gyógytéka

Telefon: 20/595-3062

Lord egy szép, bé-
kés és barátságos, négy-
éves németjuhász kan
kutya. Veszettség  elle-
ni kombinált oltással és
chippel rendelkezik.
Gyorsan tanul és szé-
pen megy pórázon. Ér-
deklõdni a 30/545-0252
telefonszámon lehet.
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3–4. osztályos versmondók:
1. helyezett: Hajdú Péter, Református Elemi Iskola, Balaton-
füred
2. helyezett: Szabó Nimród, Csopaki Általános Iskola
3. helyezett: Köles Ajsa Borbála, Református Elemi Iskola Pécselyi
Tagozata
3. helyezett: Horváth Lili, Eötvös Loránd Általános Iskola
Különdíjat kapott: Gál Márton Richárd, Fekete István Általá-
nos Iskola

3–4. osztályos prózamondók:
1. Sigmond Sára, Eötvös Loránd Általános Iskola
2. Lajos Léna, Eötvös Loránd Általános Iskola
3. Navratyil Benedek, Radnóti Miklós Általános Iskola
3. Rózsavölgyi Barnabás, Radnóti Miklós Általános Iskola

5–6. osztályos versmondók:
1. Zsákai Márk, Eötvös Loránd Általános Iskola
2. Lipthay Hanna, Radnóti Miklós Általános Iskola
3. Bokányi Lora, Radnóti Miklós Általános Iskola
3. Kósa Laura, Eötvös Loránd Általános Iskola

5–6. osztályos prózamondók:
1. Magyar Jázmin, Csopaki Általános Iskola
2. Jónás Benedek, Református Elemi Iskola, Balatonfüred
3. Hartmann Virág, Eötvös Loránd Általános Iskola
Különdíj: Bruckner Bernadett, Radnóti Miklós Általános Iskola

7–8. osztályos versmondók:
1. Fónagy Zsanna, Radnóti Miklós Általános Iskola
2. Szabó Donát, Csopaki Általános Iskola
3. Mayer Botond, Eötvös Loránd Általános Iskola

7–8. osztályos prózamondók:
1. Kovács Bence, Eötvös Loránd Általános Iskola
1. Órás Martin, Csopaki Általános Iskola

Szabóné Faragó Szilvia,
Tóthné Wittmann Borbála

gyermekkönyvtárosok

Ismét megrendezték a Városi
Könyvtárban a Füred-köszöntõ
területi vers- és prózamondó ver-
senyt.

A négy füredi iskola diákjain
kívül csopaki és tihanyi iskolások,
összesen 52-en szerepeltek.

Vers- és próza-
mondó verseny

Az általános iskolásoknak
meghirdetett versenyen igen ma-
gas színvonalú  elõadásokat is ér-
tékelhetett a zsûri. A következõ
eredményekért  a gyerekeken kí-
vül elismerés illeti a pedagóguso-
kat és a szülõket is.

2012. december 8-án az Euró-
pai Olimpiai Bizottságok 41. köz-
gyûlésén, Rómában dõlt el, hogy
Gyõr lesz a 2017-es Európai ifjú-
sági olimpiai fesztivál házigazdá-
ja. A versenyeket kilenc sportág-
ban (atlétika, úszás, torna, tenisz,
kerékpár, judo, kosár-, kézi- és
röplabda) rendezik.

A Magyar Olimpiai Bizottság
felkérte az érintett sportágak ha-

A mezei futás országos döntõjét idén is Gödöllõn rendezték meg. Megyei bajnokként érkezett ide III. korcsoportos fiúcsapatunk, akik
harmadik helyezést értek el – a felvételen õk állnak a dobogó harmadik fokán. A csapattagok: Babos Barnabás, Szûcs Máté, Molnár
Attila, Horváth Balázs és Somosi Krisztián. Felkészítõ tanár: Pekárdy Tamás

Mezei futóké lett a bronzérem

Összetartó judósok
zai szövetségeit, hogy dolgozzák
ki hosszú távú felkészülési prog-
ramjukat. A judoszövetség nem-
csak kidolgozta, hanem már el is
indította azt.

Április közepén Balatonfüred
adott otthont annak a judotábor-
nak, ahol a 2000-es és 2001-es
születésû fiúk és lányok vetélked-
tek egymással. Összesen 120 fia-
tal készül együtt, az összetartást

megtekintette Fábián László, a
MOB sportigazgatója és Tóth Jó-
zsef, a MOB utánpótlásprogram-
jainak osztályvezetõje is.

Elégedetten nyugtázták, hogy
Balatonfüreden kiválóan szerve-
zett és felépített munka folyik, fel-
készült szakemberek irányítják a
munkát.

– A tábor megnyitóján egyez-
tetõ tárgyalások kezdõdtek egy

hosszú távú együttmûködésrõl a
Magyar Judo Szövetség, Balaton-
füred város, a Szent Benedek Is-
kola és természetesen a helyi egye-
sület között – mondta el megke-
resésünkre Bartus István, a Ronin
Judo Közhasznú Alapítvány el-
nöke. A tervek szerint rendszeres
utánpótlástáborokat, összetartá-
sokat rendeznek Balatonfüreden.

Szendi Péter

Április 28-án éjjel tért
haza Balatonfüredre az
a 29 tagú delegáció, amely
a várost képviselte a 13.
Nilüferi sportfesztiválon
Törökországban. Az
egyhetes rendezvényen
a Radnóti általános iskola
futsalcsapata bajnoki
címet szerzett, miután
a törököket 13:0-ra,
a románokat 8:0-ra, a
bolgárokat 5:0-ra verték.

 A döntõben a franciákkal ját-
szottak a füredi teremlabdarúgók,
akiket 4:1-re sikerült legyõzni. A

Júniusban Balatonfüred lesz a
házigazdája a nemzetközi vasutas
csapatoknak rendezett UEFRA
labdarúgótornának.

Az Európai Vasutasok Labda-
rúgó Szövetségét  2006-ban ala-
pították, azzal a céllal, hogy a vas-
utas csapatok különbözõ orszá-
gokban rendezett labdarúgótorná-
it  összefogja, a csapatokat pedig
egy szervezetbe tömörítse.

Az UEFRA-nak magyar tagja
is van: egy Zalaegerszegen alapí-
tott csapat, amely évek óta rend-
szeresen képviseli a magyar szí-
neket a nemzetközi focitornákon.
Magyarország már harmadszor
házigazdája a sportrendezvény-
nek, 2002-ben Zalaegerszegen,
majd 2009-ben Balatonbogláron
rendezték meg a nemzetközi tor-
nát, idén pedig Balatonfüredre
esett a szervezõ magyar csapat
választása.

„Balatonfüred nemcsak gyö-
nyörû város, de rendelkezésre áll-
nak a megfelelõ sportlétesítmé-
nyek. Két pályára van szükségünk
a torna alatt, ez pedig adott Füre-
den, újak az öltözõk is, a pályával

Vasutas labdarúgók Füreden
szemben pedig egy kiváló hotel-
ben szállhatnak meg a csapatok.
Egyszóval minden rendelkezésre
áll a torna színvonalas lebonyolí-
tásához – mondta a magyar csa-
pat vezetõje, Kövesdi Szilárd, a
GYSEV Zrt. vezérigazgatója.

Az UEFRA Nemzetközi Lab-
darúgótorna mezõnyét idén a ma-
gyar mellett olasz, görög, svájci
és francia csapatok alkotják. A
mérkõzéseket nagypályán, a
Nemzetközi Labdarúgó Szövet-
ség hivatalos szabályait alkalmaz-
va játsszák.

Mivel amatõr tornáról van szó,
léteznek speciális szabályok is:
igazolt labdarúgók nem szerepel-
hetnek, a csapatokban muszáj
több korosztálynak szerepelnie
– és természetesen kötelezõ
elem, hogy minden játékos vas-
utas legyen.

„A focit komolyan vesszük,
de talán ennél is fontosabb, hogy
szakmai kapcsolatok, barátságok
szövõdnek egy ilyen esemény al-
kalmából” – tette hozzá Kövesdi
Szilárd.

BFN

Óriási sportsiker Törökországban
delegáció vezetõje, Kiszely Pál ta-
nácsnok úgy fogalmazott, ekko-
ra sikerünk még sohasem volt Tö-
rökországban, büszke vagyok a
csapatra és edzõjükre, Steierlein
Istvánra. A delegációval utazott a
Balatonfüred Néptáncegyüttes is,
akik több alkalommal is nagy si-
kerrel léptek fel. A Füred Tv a ki-
lencnapos utazás alatt folyama-
tosan forgatott Bursában, az errõl
készült kisfilmet rövidesen bemu-
tatja a csatorna.

Bán László

A Radnóti iskola bajnoki
címet  szerzett futsalcsapata
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Zsinórban harmadszor bajno-
kok a junior kézisek.

 Kecskeméten rendezték meg
a férfi junior kézilabda négyes
döntõjét, amelyen a BKSE juni-
orcsapata gyõzött. György Lász-

Harmadszor bajnokok

ló tanítványai egymás után har-
madik bajnoki aranyukat nyerik.

A BKSE juniorjai már baj-
nokként utazhattak a rájátszás-
ra, hiszen a hibátlanul teljesített
alapszakasz és a kapott jutalom-

pontok alapján már matemati-
kailag behozhatatlan elõnyre tet-
tek szert.

A juniorok közül az utóbbi
években több játékos bemutat-
kozott az NB I-ben, sõt, néhá-

nyan – Zdolik és Bóka – már a
felnõttválogatottban is szerepet
kaptak, Bánhidi és Szöllõsi Balázs
pedig bekerült a legjobbak kere-
tébe.

BFN

Sótonyi Lászlóval nem
hosszabbít szerzõdést a kézilab-
daklub.

A szakvezetõ szerzõdése lejár
az idény végén, de már eldõlt, hogy
a volt 191-szeres válogatott irá-
nyító nem ebben az egyesületben
folytatja edzõi pályafutását.

– Négy eredményes esztendõ
után a vezetõk nem velem képze-
lik el a csapat jövõjét – mondta a
44 éves tréner. – Ebben nincs sem-
mi sértõ vagy bántó, ezért tudo-
másul vettem a döntést. Örülök,
hogy tehettem a füredi kézilabdá-
ért, és õszintén remélem, még az
eddiginél is eredményesebb idõ-
szak áll a sok tehetséges, jól mo-

tivált, ambiciózus fiatallal felálló
csapat elõtt – nyilatkozta a tréner
a Nemzeti Sportnak.

Sótonyi négy éve Velky Mi-
hálytól vette át az NB I-ben ak-
kor a nyolcadik helyen álló füre-
di gárdát, vezetésével a csapat a
következõ években szerepelt a
KEK-ben és az EHF-kupában,
bajnoki és Magyar Kupa-bronz-
érmet nyert.

Idén is bejutottak a bajnoki fel-
sõházba, amelyben elõdöntõt vív-
nak a Veszprémmel.

Arról, hogy ki legyen a füredi
együttes új trénere, még zajlanak
a tárgyalások.

balatonfured.hu/NSO

Edzõváltás

Ki ne emlékezne szíve-
sen arra a füredi boksz-
életre, mely Balogh József
idejében jellemezte a
várost? Az egykori kiváló
tréner 1974-tõl kezdett
el aktívan dolgozni, a
nyolcvanas években már
országosan is „füredi
csodáról” beszéltek.
Utódjai méltó módon
emlékeztek meg róla,
emlékérmet kapott a
bokszgálán.

Balogh József lokálpatriotiz-
musát és szociális érzékenységét
jól jellemzi, hogy annak idején sok
hátrányos helyzetû gyereknek
nyújtott segítséget. Számára min-
dig is fontos volt, hogy egy tehet-
séges sportolónak legyen tartása,
emberi becsülete.

Kezei alól számos magyar baj-
nok került ki, a füredi bokszolók
nemcsak Magyarországon, hanem
a környezõ országokban is zajos
sikereket arattak. Elég, ha csak
Farkas György Európa-bajnoki
bronzérmest említjük meg, aki
késõbb edzõként is dolgozott a
városban. Józsi bácsit az önkor-

Feléled a boksz
Balatonfüreden
Balogh Józsefet emlékéremmel jutalmazták

mányzat Balatonfüred Sportjáért
kitüntetésben is részesítette né-
hány évvel ezelõtt, elismerve több-
éves áldozatos munkáját.

Sajnálatos módon tizenegy év-
vel ezelõtt megbetegedett és a jobb
fele lebénult. Felesége évek óta
gondosan ápolja, mint mondják, a
szeretet ad nekik erõt.

Józsi bácsinak nem volt olyan
nap az elmúlt tizenegy évben,
hogy ne emlékezett volna vissza
a sikerekre. Ezért is örömteli, hogy
Balatonfüreden újból elindult a
bokszélet. Nemrégiben egy boksz-
gálát is rendeztek a Balaton Sza-
badidõközpontban, melyre közel
húsz éve nem volt példa. Tíz csa-
pat negyven bokszolója szállt
ringbe. A hangulat kiváló volt, a
szervezõk igyekeztek a szurko-
lók kedvében járni.

A szervezõk külön köszöntöt-
ték Balogh Józsefet, aki emlék-
érmet kapott, és a fiatal, tehetsé-
ges Péntek Zoltánnak a díjat is õ
adta át.

Ez is azt mutatja, hogy a mos-
tani bokszolók – Almás Péter ve-
zetésével – nem felejtették el a ki-
váló szakembert.

Szendi Péter

A Garda-tavi Rivában
április 22-tõl 27-ig
lebonyolított ifjúsági Byte-
világbajnokságon Vadnai
Jonatán fölényes bizton-
sággal megvédte Byte-
világbajnoki címét, Érdi
Mária pedig harmadik lett
a lányok között.

Mindketten utaznak augusz-
tusban az ifjúsági olimpiára a kí-
nai Nankingba, ahová már tavaly
megszerezték az indulási jogot. A
Garda-tavon Vadnai Jonatán cím-
védõként egy pillanatra sem adott
esélyt ellenfeleinek.

A 21 nemzet 36 hajóját felvo-
nultató mezõnyben nyolc futamot
megnyert, és az utolsó napi ket-
tõn már rajthoz sem kellett állnia.
Érdi Mária a 18 nemzet 27 ver-
senyzõjét felsorakoztató nõi me-

Vadnai Jonatán újra világbajnok
Érdi Mária a 18 nemzet 27 nõi versenyzõjébõl álló mezõnyben bronzérmet szerzett

zõnyben bronzérmes lett két hol-
land lány mögött. A 16 éves Érdi
Mária az ifjúsági olimpia mellett

a riói olimpiára való kvalifikáció
megszerzésére is hajt. Szeptem-
berben rajthoz áll Santanderben

az olimpiai kvalifikációs világbaj-
nokságon.

MVSZ

Már 24 éve rendezi meg a
város gimnáziuma a Lóczy-
gálát, ahol a tehetséges
diákok bemutatkozására
adnak lehetõséget.

A színes, egész estés gálán
szinte minden mûvészeti ág be-
mutatkozott, ének, tánc, próza is
része volt a kínálatnak. A diákok
ilyenkor mutathatják meg, hogy
nem csak a tanulásban jók.

– A gimnázium vezetése min-
dig is törekedett arra, hogy az is-
kola diákjai össze tudják egyez-
tetni a tanulást és a mûvészeti te-
vékenységet, mondta kérdésünk-
re válaszolva Duna Katalin, az

Idén május második vasárnap-
ján rendezik meg a Balatonfüredi
Yacht Club hagyományos évad-
nyitó túraversenyét, a Tolnay
Kálmán László-emlékversenyt.

A három évvel ezelõtt alapí-
tott verseny a kétszeres csillag-
hajó-olimpikon Tolnay Kálmán
László emléke elõtt tiszteleg, akit
Kékszalag-gyõzelmével és számos
bajnoki címével az egyesület leg-
eredményesebb sportolójaként
ismerünk. A közel 25 km-es túra
idén is a keleti medencében kije-
lölt Balatonfüred–Paloznak–Sió-
fok–Balatonfüred–Tihany–Bala-
tonfüred útvonalon zajlik.

Tolnay Kálmán László 1924-
ben született. Az egyik elsõ ma-
gyar finnes, hollandis és az elsõ
nemzetközi versenyeken sikeres
magyar csillaghajós, kétszeres
olimpikon. Tízéves korában kez-
dett vitorlázni a balatonfüredi öböl-
ben. Édesapja csináltatott neki
egy kishajót, egy kétpárevezõs
csónakra tettek svertet és vitor-
lát, ezzel tanult meg vitorlázni.
1938-ban gróf Andrássy Gyula
figyelt fel rá, és utasította a Bala-
tonfüredi Hajógyár igazgatóját,
hogy gyártsanak neki egy Bala-
toni dingit – sárga vitorlája volt,
hogy követhessék a versenyeken.

Elsõ bajnoki címét 1944-ben,
a 62-es rajtszámú Kalózzal nyer-
te; elsõ nemzetközi versenyét
közvetlenül a háború után O-jol-
léval futotta az Attersee-n, Auszt-
riában, ahol harmadik helyet ért

A magyar vitorlássport egyik
legjelentõsebb nemzetközi esemé-
nyének ad otthont a város: május
elején itt rendezik a Melges24
Európa-bajnokságot. Igazi vitor-
lássztárok érkeznek a tóhoz.

Eddig 18 nemzet 63 csapata
nevezett a versenyre, a rajtig

Nagyhajós évadnyitó
el. Rómában Finn-nel, Mexikó-
ban Sztárral volt olimpián. Ked-
venc hajótípusa a Csillaghajó volt,
amelybe mindig visszatért. Sok
magyar bajnokságot nyert, elsõ-
ként gyõzött a Districten, Auszt-
riában. 16-szoros magyar baj-
nok, a BYC legsikeresebb verseny-
zõje.

„…elkezdtünk itt Füreden jó
erõs szélben tréningezni, és föl-
borultam. Visszaállítottam, fölbo-
rultam... Arra edzettem, hogyan
lehet a hajót felállítani. Persze a
parton nevettek: – Nézd! A bo-
lond vitorlázni se tud, folyton fel-
borul! Pár nap múlva jött a nem-
zetközi bajnokság. Jöttek az el-
lenfelek: például az NDK-ból
Vogler, aki világbajnok volt. Jó
erõs szél volt. Jött a raumszakasz.
Mit tesz Isten, nem vigyáztam,
felborultam. A többiek örültek. No
de mit tesz a tréning: egy pillanat
alatt felállítottam a hajót, és men-
tem tovább. Visszatértem az elsõ
helyre. A második körben, hátszél-
ben megint felborultam. Igaz, ak-
kor már rajtam volt a vizes pufaj-
ka is, lassabban tudtam felállni, de
azért így sem tartott sokáig. Foly-
tattam a versenyt, befutottam el-
sõnek. Harcolni és küzdeni kell!
Nem szabad abbahagyni, ha vala-
mi baj történik.” (Részlet a Tolnay
Kálmán Lászlóval készült cikkbõl,
Hajó Magazin, különkiadás – Vi-
torlásolimpiák, 2012.

Fenyõfalvi Anett
BYC

várhatóan még népesebb lesz a
mezõny.

A verseny magyar fõrendezõ-
je a tizenegyszeres Kékszalag-
gyõztes, Soling-világbajnok, fin-
nes olimpikon és sokszoros ma-
gyar bajnok Litkey Farkas.

MT

Európa-bajnokság májusban

A lóczys diákok nem
csak tanulásban jók

intézmény igazgatója. – Amikor
annyi produkció összegyûlik,
amit már megmutathatunk, akkor
kiállnak a diákok a közönség elé.
Ezzel azt szeretnénk elsõsorban
üzenni, hogy mi a teljes szemé-
lyiségformálásban hiszünk. Nem-
csak a tananyagot tanítjuk meg a
gyerekeknek, hanem támogatjuk
õket a különbözõ mûvészeti te-
vékenységekben is. Ilyenkor jö-
vök rá igazgatóként arra, hogy
mennyi tehetséges fiatal jár a gim-
náziumba – fogalmazott az igaz-
gató. A Lóczy-gála helyszíne idén
is az Anna Grand Hotel díszter-
me volt.

Bán László
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